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Witalne uczucie
Sięgnij po produkt, stworzony specjalnie,  
by wesprzeć twoją witalność.
Dlaczego Vitolize? Są to produkty opracowane z myślą o kobietach  
i mężczyznach, których organizm na różnych etapach życia ma różne potrzeby odżywcze. 
Vitolize pomaga je zaspokoić, wspierając ogólne zdrowie i dobre samopoczucie.

Vit♀lize, suplement dla kobiecej witalności
♥ Mieszanka bogata w antyutleniające witaminy i minerały 
oraz składniki pochodzące z owoców i ziół.

♥ Wyjątkowa kompozycja składników roślinnych, takich 
jak sproszkowane jabłka, passiflora i jagody cytryńca, 
który wspiera zachowanie równowagi hormonalnej, jest 
adaptogenem i antyutleniaczem.

♥ Obecna w produkcie witamina B6 przyczynia się do 
regulacji aktywności hormonalnej. 

♥ Witamina C zwiększa wchłanianie tak bardzo potrzebnego 
każdej kobiecie żelaza.

♥ Witamina D wspomaga przyswajanie ważnych dla 
zachowania zdrowych kości wapnia i fosforu. 

♥ Witaminy zostały połączone z żelazem – minerałem 
istotnym dla funkcjonowania układu krwionośnego.

Dla kogo?

Dla wszystkich dynamicznych 
kobiet, by wesprzeć równowagę 
hormonalną i łagodzić skutki zmian 
hormonalnych.

Zmiany hormonalne, zachodzące 
w organizmie kobiety mogą być 
przyczyną dyskomfortu podczas 
PMS lub menopauzy. Równowaga 
hormonalna może również zostać 
zachwiana przez stres i popularne 
leki, w tym środki antykoncepcyjne  
i te stosowane w hormonalnej terapii 
zastępczej.

Vit♂lize, suplement dla męskiej witalności
♥ Bogata receptura, zawierająca składniki roślinne, 
witaminy, minerały, w tym antyutleniacze, które wspierają 
układ moczowy oraz prawidłowe funkcjonowanie jąder  
i gruczołu krokowego.

♥ Dobroczynne składniki, w tym pestki dyni – znane  
z korzystnego wpływu na zdrowie prostaty oraz witaminy 
C, D, E i B6. 

♥ Zawiera minerały – selen, który przyczynia się do 
prawidłowego przebiegu spermatogenezy i cynk, który 
pomaga utrzymać prawidłowy poziom testosteronu we 
krwi. 

♥ Skład receptury uzupełnia likopen.

Dla kogo?

Dla wszystkich aktywnych 
mężczyzn, dla zdrowia układu 
płciowego, a szczególnie 
prostaty. 

Składniki tego kompletnego 
suplementu dla męskiej 
witalności wspierają układ 
moczowy oraz prawidłowe 
funkcjonowanie jąder i gruczołu 
krokowego (antyutleniacze), 
a także pomagają utrzymać 
prawidłowy poziom testosteronu 
we krwi (cynk).


